Tájékoztató a képviselő-testület március 27-i üléséről
7-én a polgármester a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrkapitányság Dorogi Kapitányságán
szervezett Konzultációs Napra volt hivatalos.
8-án a Könyvtár közbeszerzési eljárásának borítékbontási eljárása történt a Polgármesteri Hivatalban.
20-án lakossági fórum volt a településarculati kézikönyv véleményezésével kapcsolatosan.
21-én a létesítendő kerékpárút egyeztetése zajlott Lábatlanon.
Március 3-án a polgármester a Gerenday Házban szervezett XIII. Lábatlani Sakktornát nyitotta meg.
10-én a Lábatlani Gerecse Borbarát Egyesület által megrendezett borversenyt nyitotta meg a
polgármester.
15-én ünnepi misére és városi megemlékezésre került sor az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc
tiszteletére.
21-én Térségi Turisztikai Konferenciára került sor a Gerenday Közösségi Házban.
22-én az Esztergomi Rendőrkapitányság évértékelőjére kapott meghívásnak tett eleget a polgármester.
Ezen a napon az első hivatalos választási próba zajlott a választási rendszerben.
23-án a jegyző asszony jegyzői értékezleten vett részt, melynek témája az ápr. 8-ára kitűzött
országgyűlési képviselő választás lebonyolítása.
27-én “Társadalmi integráció a kistelepüléseken” címmel szervez előadást a MÖSZ Környén, melyen
a polgármester részt vett.
Módosult a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló rendelet, mely mostantól egységesen
tartalmazza az intézményekben fizetendő díjakat. A díjak mértéke nem változott, a változás formai.
Beszámoló hangzott el az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2017. második
félévi tevékenységéről, melynek legfontosabb tevékenysége az orvosi ügyelet szervezése.
A képviselő-testület a temető üzemeltetőjének 2017. évi beszámolóját tárgyalta a következőkben.
Lábatlanon tavaly 44 temetés volt, a lábatlani iroda sorsa egyelőre kérdéses.
Elfogadásra került a révátkelő üzemeltetőjének 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló. A
révátkelő hatása messze túlmutat az üzemeltetési költségeken. A szállított kerékpárok száma
növekedett, a kishajó tavasztól őszig üzemel.
A következőkben a testület döntött az „Energetikai korszerűsítés Lábatlanon a Városi Könyvtár
épületében a TOP-3.2.1-15. program keretében” elnevezéssel indított közbeszerzési eljárás
lezárásáról. A projekt teljes költsége 43,859 m Ft.
SacraVelo projekt megvalósítása Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
keretében 100.000 Ft önrészt biztosít az Önkormányzat. A fennmaradó 95 % költséget a pályázat
biztosítja. A projekt négy megyét érint, a kerékpáros és a szakrális turizmus elemeit ötvözi.
A képviselők döntése alapján Leader pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Gerenday Közösségi
Ház kiállítóterem világítási rendszerének korszerűsítésére, továbbá a Holcim Emlékház napelemes
rendszerének fejlesztésére.
A képviselő-testület több kérdésben is döntött a „Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpont”
kialakításával kapcsolatban (TOP-1.2.1-15.). Lezárásra került a közbeszerzési eljárás, továbbá a
költségnövekmény támogatása érdekében kérelem benyújtásáról döntöttek a képviselők. Ezen
túlmenően módosításra került a közbeszerzési terv, illetve az építési beruházás ismételt közbeszerzési
eljárása is kiírásra került. A testület egyben megválasztotta a projekthez kapcsolódó közbeszerzési
bíráló bizottságot.
Sziklay család sírhelyének helyi védettségéről is döntött a képviselő-testület, mivel a sírhelyben
nyugvó személyek a település meghatározó személyei voltak.

Ezt követően a testület felülvizsgálta, majd elfogadta a helyi esélyegyenlőségi programot.
Védőnői szolgálat ellátásáról döntött a képviselő-testület, mivel Gibuszné Mitták Katalin védőnő
2018-ban nyugállományba vonul. A védőnői feladatok ellátását az 1. körzetben Vígh Csilla védőnő
fogja ellátni, a 2. körzet ellátására pályázat kerül kiírásra. A munkakör 2018. június 1-től tölthető be.
Az önkormányzat döntött arról, hogy a könyvtárosok világnapján, minden évben a könyvtár zárva
tarthat. A kezdeményezés célja, hogy a könyvtári szakemberek társadalomban betöltött szerepére
hívja fel a figyelmet.
Végül meghatározásra került a 2018. évi igazgatási szünet, mely a dolgozók szabadságának
munkáltató által kiadandó részét érinti a polgármesteri hivatalban.
A képviselő-testület üléséről készült felvétel vágatlan formában megtekinthető a ww.labatlan.hu
weblapon, vagy facebook oldalunkon.

